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A 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

B C

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de mensagens instantâneas chamado 1 

“Whatsapp” amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, em virtude de determinação 2 

judicial. Muitas pessoas elevaram o tom contra o judiciário, demonstrando todo descontentamento 3 

com a decisão, segundo alguns, arbitrária e desproporcional. De outro lado, houve aplausos à 4 

postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional respeitassem a 5 

legislação brasileira. 6 

Agora o Whatsapp volta à discussão, quando o Ministro do STF Edson Fachin convoca 7 

audiência pública para discutir com a sociedade os meandros da questão.  No âmbito do direito 8 

constitucional, a grande incógnita que se levanta neste cenário é: a suspensão do Whatsapp viola 9 

direito fundamental? “Direitos fundamentais são o conjunto   de normas, princípios, prerrogativas, 10 

deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre 11 

e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. 12 

Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive. “ 13 

(BULOS, 2014) 14 

15 

01)  Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro gramatical ou que 

corrige erro existente no Texto: 
 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “Whatsapp” (linha 2). 

B) Substituição de “que” (linha 1) por “às quais”. 

C) Substituição de “respeitassem” (linha 5) por “respeitasse”. 

D) Substituição de “neste” (linha 9) por “nesse”. 

 

02) “De outro lado, houve aplausos à postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional 

respeitassem a legislação brasileira. (...)” (linhas 4 a 6). Analisando-se o período acima retirada do Texto, é 

correto afirmar que: 

 

A) A palavra “determinação” (linha 5) possui o significado de caracterizar aquilo que demonstra “resistência a 

alguma coisa; obstinação, teimosia, oposição”. 

B) O verbo “houve” (linha 4) é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

C) Há erro de pontuação presente no trecho em questão. 

D) É um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 
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03) Assinale a alternativa que apresenta uma partícula 

“que” a qual exerça a mesma função morfológica que 

a partícula “que” sublinhada na frase abaixo: 
 

“Em uma lógica jusnaturalista, é possível afirmar que 
esses direitos fazem parte da essência da pessoa.” 

 

A) “que” (linha 1) 

B) “que” (linha 5) 

C) “que” (linha 9) 

D) “que” (linha 11) 

 

04)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

pronome retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “algumas” (linha 2) – adjunto adverbial 

B) “Muitas” (linha 3) – núcleo do sujeito simples 

C) “que” (linha 9) – sujeito simples 

D) “alguns” (linha 13) – núcleo do objeto indireto 

 

05)  Sobre a regência verbal, concordância e colocação 

pronominal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Em “se levanta” (linha 9), há um caso de ênclise 

obrigatória. 

B) O verbo “são” (linha 10) poderia ser corretamente 

substituído por “é”, sem alteração da correção da 

oração. 

C) A regência da locução verbal “garantem” (linha 11), 

no texto, é transitiva direta e indireta 

D) Os verbos “vive” (linha 13), “convive” (linha 13) e 

“sobrevive” (linha 13) são todos intransitivos no 

contexto do Texto. 

 

06)  A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do 

Texto, é classificada sintaticamente como: 
 

“[...] Sem os direitos fundamentais, o homem não 

vive, não convive, e, em alguns casos, não 
sobrevive”.” (linha 13) 

 

A) Oração coordenada assindética 

B) Oração coordenada explicativa 

C) Oração coordenada aditiva 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

07)  Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado 

do trecho abaixo responsável por exigir a preposição 

sublinhada, devido à sua regência: 
 

“As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas chamado “Whatsapp” 

amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, 

em virtude de determinação judicial.   (...)” (linhas 1 

a 3) 
 

A) “amarguram” 

B) “virtude” 

C) “suspensão” 

D) “aplicativo” 

08)  Em relação à concordância verbal e nominal, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, 

concordará com o mais próximo. 

B) Quando antecedida da preposição “em”, a palavra 

“anexo” é variável, pois passa a ser um advérbio. 

C) Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 

pela conjunção “ou” e houver ideia de exclusão de 

um deles, o verbo ficará no plural. 

D) Quando o sujeito é composto por dois verbos ou mais 

no infinitivo, o verbo da oração vai para o plural. 

 

09)  Levando-se em consideração os conceitos de frase, 

oração e período, assinale o período retirado de 

Jusbrasil (07/11/2016) composto por exatamente 2 

(duas) orações: 

 

A) Os direitos fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 88 e possuem aplicação 

imediata, não sendo necessária a edição de lei 

específica para lhes dar efetividade. 

B) Todas essas características demonstram o espectro de 

abrangência dos direitos fundamentais e o quão são 

importantes para que a pessoa viva de forma digna 

em sociedade. 

C) Existe um ditado popular que ilustra bem essa 

relatividade dos direitos fundamentais: “O meu 

direito vai até onde começa o do outro”. 

D) Isso faz todo sentido, um direito fundamental não 

pode ser exercido em desrespeito à ordem pública ou 

ao direito do semelhante. 

_______________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo 

 

 
 

10) A utilização da crase em “à” no título da reportagem 

acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência verbal de “pedem” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à União”. 

D) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência nominal de “auxílio” e artigo definido “a”. 
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11) Uma das principais medidas anunciadas até agora 

pelo governo de Michel Temer é a PEC 241, que 

estabelece um teto para os gastos públicos. No 

Senado, a proposta passou a tramitar como PEC 55. 

Acerca desta medida, julgue os itens a seguir: 

 

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda 

Constitucional, o projeto de teto para gastos públicos 

precisa ser aprovado em duas votações por pelo 

menos três quintos dos deputados (308), e depois 

mais duas vezes por três quintos dos senadores (49). 

Portanto, a PEC ainda precisa passar por duas 

votações no plenário do Senado.  

II. A proposta do governo de Michel Temer 

é estabelecer um limite para os gastos do governo 

federal durante os próximos 10 anos, tendo como 

base o orçamento do governo em 2016. Gastos com 

saúde e educação e segurança pública passariam a 

cumprir a regra apenas a partir de 2017. 

III. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos 

públicos seja totalmente controlado por lei. A 

proposta do governo é limitar esse 

crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns 

gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na 

prática, portanto, as despesas do governo não teriam 

crescimento real. Esse teto de gastos ficaria em 

vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser 

revisado após 10 anos. 

IV. A PEC dos gastos públicos, como é popularmente 

conhecida, se aprovada, passa a ter vigência a partir 

de 2017 em todos os estados e municípios do País, a 

restrição ao cumprimento do teto se dará apenas para 

os órgãos do poder Judiciário como o STF (Supremo 

Tribunal Federal), o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça do 

Trabalho e a Justiça Eleitoral. 
 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

A) I, II e III 

B) I e III; 

C) II e IV; 

D) I, II, III e IV; 

 

12) As fontes renováveis de energia nem sempre 

significam fontes inesgotáveis. Sobre o assunto, 

pode-se destacar como fontes renováveis de energia 

atualmente existentes todas abaixo, EXCETO: 
 

A) Energia eólica 

B) Energia solar 

C) Energia nuclear 

D) Energia hidrelétrica 

 

 

 

13)  Acerca do Estado Islâmico, grupo radical religioso 

que têm preocupado diversas nações mundiais, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Um califado é um estado governado de acordo com a 

lei islâmica; contudo, sunitas e xiitas divergem sobre 

quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

II. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã 

moderno, que pretende voltar para os primeiros dias 

do Islã, rejeitando posteriores “inovações” na religião 

que eles acreditam ser corrupta em seu espírito 

original. 

III. Os cristãos que vivem em áreas sob o controle do 

Estado Islâmico que queiram permanecer no 

território do califado tem apenas três opções: se 

converter ao islamismo; pagar um imposto religioso; 

ou morrer. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14) Acerca do Acordo de Paris sobre o Clima assinado 

em 22 de abril de 2016, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O Plenário aprovou posteriormente à assinatura o 

projeto de decreto legislativo que confirma a adesão 

do país ao Acordo de Paris sobre o Clima. 

B) O ponto central do documento é a obrigação de que 

prioritariamente os países desenvolvidos realizem 

esforços para conter o aquecimento global. 

C) O objetivo de longo prazo é o de baixar a temperatura 

média global abaixo de 2º C em relação aos níveis 

pré-industriais. 

D) Um dos pontos mais significativos das metas, que é a 

redução de 80% da taxa de desmatamento da 

Amazônia Legal, deve ser obrigatoriamente atingido 

até 2018. 

 

15)  A organização que tem por objetivo estabelecer um 

marco institucional comum para regular as relações 

comerciais entre os diversos membros que a 

compõem, estabelecendo um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, é denominada: 

 

A) Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

B) Organização Mundial do Comércio 

C) Organização das Nações Unidas 

D) Organização Internacional do Comércio 

 

     ATUALIDADES                                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 

http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
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16) Leia com atenção: 

 

I. No desenvolvimento da linguagem oral o 

“significante” refere-se ao aspecto formal da 

linguagem e é constituído pela junção hierárquica dos 

elementos fonemas, palavras, orações e discurso; 

II. No desenvolvimento da linguagem oral o “significado” 

refere-se ao aspecto funcional da linguagem, 

considerado como responsável pela comunicação no 

meio social. 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto; 

B) Ambos os itens estão corretos; 

C) Apenas o item II está correto; 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

17) Sobre os sistemas nacionais de avaliação é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) O Saeb e a Prova Brasil são dois exames 

complementares que compõem o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica; 

B) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), realizado pelo Inep/MEC, abrange 

estudantes das redes públicas e privadas do país, 

localizados em área rural e urbana, matriculados na 4ª 

e 8ª séries (ou 5º e 9º anos) do ensino fundamental e 

também no 3º ano do ensino médio; 

C) A avaliação é censitária para alunos de 4ª e 8ª séries 

do ensino fundamental público, nas redes estaduais, 

municipais e federais, de área rural e urbana, em 

escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados na série avaliada; 

D) As avaliações nunca são feitas por amostragem. 

 

 

 

 

 

18) Assinale a alternativa INCORRETA. Na observância 

das Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições 

de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram 

plenamente sua função sociopolítica e pedagógica:  
 

A) Oferecendo condições e recursos para que as crianças 

vilipendiem seus direitos civis, humanos e sociais;  

B) Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com 

as famílias; 

C) Possibilitando tanto a convivência entre crianças e 

entre adultos e crianças quanto à ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

D) Promovendo a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes 

sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e 

às possibilidades de vivência da infância. 

 

19) Sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) é 

INCORRETO afirmar: 
 

A) Determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional; 

B) Determina metas estruturantes para a garantia do 

direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do 

ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades 

educacionais; 

C) Determina metas que dizem respeito especificamente 

à redução das desigualdades e à valorização da 

diversidade, caminhos imprescindíveis para a 

equidade; 

D) Não contempla o ensino superior. 

 

20) A escola indígena tem que ser parte do sistema de 

educação de cada povo, na qual, ao mesmo tempo em 

que assegura e fortalece a tradição e o modo de ser 

indígena, fortalecem-se os elementos para uma 

relação positiva com outras sociedades. Como 

decorrência da visão exposta, a Educação Escolar 

Indígena tem que ser necessariamente: 
 

A) A mesma a que se destina a educação no restante da 

rede pública; 

B) Genérica, uma transcultural e ministrada 

necessariamente em português; 

C) Específica e diferenciada, intercultural e bilíngue; 

D) Generalista, igualitária, unicultural e trilíngue. 

     CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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Read the news report to answer the following three questions. 

 

Human Trafficking in Romania 

 

Anti-mafia police have broken up a Romanian human trafficking gang, which forced dozens of kidnapped victims, 

including children, into beggary and slavery.  

Authorities rescued five people from a village in central Romania and arrested 29 suspects thought to be part of the 

ring. A hunt is being conducted around the site, which is just 170 kilometers northwest of Bucharest. It's thought that there 

are more crime ring members at loose and as many as 40 victims overall. 

The director for fighting organized crime and terrorism said some of the victims had been kidnapped from around 

public places such as railway stations since 2008 and had been fed only scraps of food by their masters. There's also 

suspicion that some of the victims were raped but that has not been verified. No other details about the victims or their 

whereabouts have been disclosed. 

 

21) Read the following statements: 

 

(i) Starting in 2008, a human trafficking gang began kidnapping people, including children, from public places in 

Romania. 

(ii) The gang made these people became slaves. 

(iii) Their masters treated them badly by feeding them only little food and possibly raping them. 

(iv) Recently, police stopped this gang’s activity when they arrested 29 criminals and saved five of the victims.  

 

According to the context, we can say that: 

 

A) Only (i) is correct. 

B) (ii) and (iv) are correct. 

C) All of them are correct. 

D) Only (iv) is wrong. 

 

22) In the fragment “Anti-mafia police have broken up a Romanian human trafficking gang, which forced dozens of 

kidnapped victims, including children, into beggary and slavery.” How can you explain the phrasal verb “broke up” 

in the context? 

 

A) It is about ending a relationship. 

B) It is about breaking a course of relations. 

C) It is about interrupting an action. 

D) It is about raising children. 

 

23) What does “ring” mean in the article context? 

 

A) An enclosed area, often circular, as for a sports contest or exhibition. 

B) Some circular course. 

C) A typically circular band of metal or other durable material, especially one of gold or other precious metal, often set 

with gems, for wearing on the finger as an ornament, a token of betrothal or marriage, etc. 

D) A group of people who work together for one goal. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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Read the article and answer the following seven questions. 

 

Do Easter Island's statues hold the secrets of the fountain of youth? 

 

It’s been nearly 50 years since scientists first discovered the natural drug hiding within the soil at Easter Island, 

and now, it’s been hailed by some as the ‘fountain of youth.’ The drug - rapamycin - is a bacterial by-product found in the 

shadows of the island's famous statues, and has shown to increase lifespan or improve some of the conditions related to 

aging. 

These ‘anti-aging’ capabilities have been demonstrated across a range of organisms, from fruit flies and mice, to 

dogs and even humans – but, researchers warn that for long-term use, these results might come at a price. 

Rapamycin is named after Rapa Nui, the Polynesian name for Easter Island, which sits isolated in the Pacific 

Ocean – more than 2000 miles from its nearest neighbor. 

The soil containing rapamycin was first collected in 1964 by Georges Nógrády, a microbiologist from the 

University of Montreal. But, this wasn’t the object of the expedition, so the compound itself wasn’t discovered until five 

years later when the samples were analyzed by scientists at Ayerst Pharmaceutical, Chemical & Engineering News reports. 

In 1969, these researchers discovered the powerful immunosuppressant which targets a protein called mTOR, a 

‘central hub for nutrient signaling,’ and can stop cancer cells from dividing. 

Since then, scientists have unraveled far more information on the drug, finding it could help to fight solid 

tumors, and can prevent organ rejection in transplant patients. 

The drug has since been tested on marmosets, and even humans. These trials have yielded some positive results, 

showing improvements in certain aspects of aging, including learning and cognitive function in humans, along with 

response to the flu vaccine, and proteostasis in marmosets, the maintenance of proteins. 

Recently, it was revealed that scientists from the University of Washington are testing the effects of rapamycin 

on dogs to see if it will slow down the aging process. 

Researchers were shocked by results of the initial trials, which were revealed this past May, finding that some 

dogs showed improved heart functionality after just a few weeks. 

The study is led by biologist Matt Kaeberlein and his colleague, Daniel Promislow. According to Fusion, the 

researchers began clinical trials this year. Dogs age very quickly compared to a human lifespan; most live between 10 and 

13 years.  

‘It’s not optimized for what we want – which is treating disease or slowing aging,’ Brian Kennedy, president and 

chief executive officer of the Buck Institute for Research on Aging told C&EN, ‘but it’s pretty darn good at what it does, 

and if we can tweak it in ways that make it better, I think there’s a really exciting opportunity.’ (Adapted from: 

daylimail.co.uk) 

 

24) According to the article, what is rapamycin? 

 

A) Rapamycin is a scientific drug developed in the shadows of the Easter Island's famous statues. 

B) Rapamycin is a bacterial by-product discovered in the shadows of the Easter Island's famous statues. 

C) Rapamycin is a bacterial by-product discovered in the mountains of Ireland, east. 

D) Rapamycin is a bacterial by-product discovered in the rivers of the Easter Island's famous statues. 

 

25) Only one topic is right. Choose the right statement about the article.  

 

A) Rapamycin is already used in transplant patients to help organ rejection and scientists say it can improve reading and 

cognitive decline.  

B) Rapamycin is already used in HIV patients to prevent flu and scientists say it can improve behavior and help treat 

cognitive decline. 

C) Rapamycin is already used in transplant patients to help drug stores and scientists say it can prevent flu. 

D) Rapamycin is already used in transplant patients to prevent organ rejection and scientists say it can improve learning 

and help treat cognitive decline. 
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26) According to grammar, in the sentence, “Recently, it was revealed that scientists from the University of Washington 

are testing the effects of rapamycin on dogs to see if it will slow down the aging process”, we can say that: 

 

A) “If” is a conjunction and it marks a conditional context, and the auxiliary verb “will” refers to a future situation. 

B) “If” is an adverb and it marks a conditional form, and the auxiliary verb “will” refers to a future situation. 

C) “If” is a conjunction and it marks a conditional context, and the auxiliary verb “will” refers to an uncommon 

situation. 

D) “If” is actually a conditional verb, and the auxiliary verb “will” refers to a future situation. 

 

27) In the fragment, “Researchers were shocked by results of the initial trials, which were revealed this past May, finding 

that some dogs showed improved heart functionality after just a few weeks,” the verb “were” is the past plural form 

of a very common irregular verb, therefore, choose the singular past form of this same verb. 

 

A) Researchers are shocked by results of the initial trials. 

B) Researchers have been shocked by results of the initial trials. 

C) The researcher was shocked by results of the initial trials. 

D) The researcher is shocked by results of the initial trials. 

 

28) How can we explain “target” in the following sentence? “In 1969, these researchers discovered the powerful 

immunosuppressant which targets a protein called mTOR.” 

 

A) To direct toward a goal; in this case, “target” is a verb, but it can be a noun too. 

B) “Target” is a verb, and it means to develop in a laboratory. 

C) In this context, “Target” is a verb, and it means directing toward a target or a goal. 

D) Options “A” and “C” are correct. 

 

29) According to grammar, which fragment below does it have an example of gerund form?  

 

A) I think there’s a really exciting opportunity. 

B) Rapamycin is named after Rapa Nui. 

C) It’s not optimized for what we want – which is treating disease. 

D) It’s pretty darn good at what it does. 

 

30)  In the sentence, “Some dogs showed improved heart functionality after just a few weeks,” without changing the 

meaning and the verb tense, we can rewrite as: 

 

A) Some dogs present a better heart functionality during some weeks. 

B) Some dogs show the best heart functionality after just a few weeks. 

C) Some dogs presented worse heart functionality after just a few weeks. 

D) Some dogs presented a better heart functionality after just a few weeks. 

 

31) The essay is a commonly assigned form of writing that every student will encounter. Therefore, it is wise for the 

student to become capable and comfortable with this type of writing early on in her/his training. An essay can be: 

  

A) The challenging essay; the descriptive essay; the narrative essay; and the argumentative essay. 

B) The expository essay; the descriptive essay; the narrative essay; and the argumentative or persuasive essay. 

C) The expository essay; the descriptive essay; the scientific essay; and the persuasive essay. 

D) The options “A” and “C” are correct. 
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32)  Adverb placement of adverbs of manner usually occurs at the end of a sentence or clause. Adverbs of manner tell us 

'how' something is done. Choose the right example of an adverb of manner. 

 

A) Susan hasn't done this report accurately. 

B) Barbara is cooking pasta downstairs. 

C) Our meeting takes place at three o'clock. 

D) Frank is having a checkup tomorrow afternoon. 

 

33) The sentence, “She has said that she watches TV every day”, is an example of reported speech. How can we explain 

the importance of the reported speech to students? 

 

A) Reported speech is used only in written English. Intermediate level English learners should study the reported speech 

in order to relate past situations. Strong knowledge of the reported speech shows a command of verb tenses, as well 

as the proper use of pronouns and time expressions which must be changed. 

B) Reported speech is used in both written and spoken English. Intermediate level English students should study the 

reported speech in order to relate what they have read. Strong knowledge of the reported speech shows a command of 

writing, as well as the proper use of verbs and time expressions which must be changed. 

C) Reported speech is only used in spoken English. Intermediate level English learners should study the reported speech 

in order to relate what others have said. Strong knowledge of the reported speech shows a command of language, as 

well as the proper use of pronouns and phrasal verbs which must be used. 

D) Reported speech is used in both written and spoken English. Intermediate level English learners should study the 

reported speech in order to relate what others have said. Strong knowledge of the reported speech shows a command 

of tense conjunctions, as well as the proper use of pronouns and time expressions which must be changed. 

 

34) Read the following news:  

 

Oprah Has Found Her Next Blockbuster Movie, Get The Details. 

 

Oprah Winfrey is as prolific a media mogul as she is a star of film and TV. Recently, you may have seen her taking 

roles in films such as Ava DuVernay's Selma and the brand new drama on her television network, Greenleaf. But, as any 

good actor will tell you, when a good part comes along, and the right director is in play, there's never a bad time to pick up 

some more work. Which is exactly what Oprah looks to have done, as she's looking to join the cast of Ava DuVernay's 

adaptation of Madeleine L'Engle's novel, A Wrinkle In Time, for Disney. 

The news comes to us from Deadline, who have reported that Oprah Winfrey is not only using her industry cred to 

help get A Wrinkle In Time moving, but that she has been tapped to play Mrs. Which, an interdimensional being from a 

group known as "the Mrs. W's." The three W's, in their infinite wisdom and powers, are recruited to help A Wrinkle In 

Time's protagonist, Meg Murry, on her journey to find her father, who has disappeared during his work on a secret project. 

This information comes not too long after DuVernay was officially announced to be directing the film, scripted by 

Frozen's co-director and writer Jennifer Lee. Considering what we've read about the character, this casting is pretty 

amazing. 

 

(i) Oprah Winfrey is known as an actress of TV dramas. 

(ii) A blockbuster is a motion picture, novel, etc., especially one lavishly produced, that has or is expected to have wide 

popular appeal or financial success. 

(iii) A blockbuster is a movie, novel, etc., which is made for pleasure rather than for financial benefit or professional 

reasons. 

(iv) In that context “cred” can be a slang, and it is about being believable or worthy of respect, especially within a 

particular social, professional, or other group. 

 

In this context, we can consider that: 

 

A) Only (i) is correct. 

B) (ii), (iii) and (iv) are wrong. 

C) (ii) and (iv) are correct. 

D) Only (i) is wrong. 
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35) Some verbs are two part verbs. They consist of a verb and a particle. Often this gives the verb a new meaning. In the 

sentence, “Most of my children take after my husband, both in appearance and character,” how can we replace the 

“two part verb” or phrasal verb? 

 

A) My children love my husband most, for appearance and character. 

B) Most of my children are looking for my husband, both in appearance and character. 

C) Most of my children are like my husband, both in appearance and character. 

D) Most of my children admire my husband, both in appearance and character. 

 

Mark the right VERB FORMS in the following sentences. 

 

36) There's something very vulnerable about (1) your tattoos to people, even while it (2) you a feeling that you're (3) a 

sleeve when you are naked. 

 

A) (1) showing; (2) gives; (3) wearing. 

B) (1) to show; (2) gives; (3) wearing. 

C) (1) showing; (2) give; (3) wearing. 

D) (1) to show; (2) gives; (3) wear. 

 

37) I had (1) her on a careful regimen of anti-aging treatments from birth, and my daughter and her generation would (2) 

the healthiest humans who ever lived. 

 

A) (1) puted; (2) be. 

B) (1) puting; (2) be. 

C) (1) put; (2) is. 

D) (1) put; (2) be. 

 

38) Our favorite example (1) J. H. Trumble, who (2) wonderful stories about teenagers. 

 

A) (1) are; (2) write. 

B) (1) is; (2) writes. 

C) (1) is; (2) write. 

D) (1) is; (2) writing. 

 

39)  The collapse of the American government in Yemen (1) the Pentagon last month to (2) its Special Operations forces 

from the country, then, the chaos in Yemen and the absence of an effective partner have essentially (3) U.S. 

counterterrorism operations against al-Qaeda's affiliate there. 

 

A) (1) forces; (2) pull; (3) halted. 

B) (1) forced; (2) pulled; (3) halted. 

C) (1) forced; (2) pull; (3) halted. 

D) (1) forced; (2) pull; (3) halt. 

 

40) Some have (1) that he should (2) written his results up in academic treatises instead of fantasy fiction. 

 

A) (1) say; (2) have. 

B) (1) said; (2) has. 

C) (1) said; (2) had. 

D) (1) said; (2) have. 

 
 


